
                                     Z Á P I S    č.5/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 6.11.2020

 

Přítomni: Marie Součková, Mgr. Pavla Daumann, Ing. Miroslav Kašparů, MgA. Petra Vodáčková, 

Omluveni:Lenka Kučerová, Aneta Dolečková, Milan Líbal

Hosté:  -----

Zasedání bylo zahájeno v 18:30 hod..

 Místo konání: Obec Kamenný Malíkov – zasedací místnost obecního úřadu

Navržený program: 1) Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, seznámení 

                                       s programem zasedání

                                   2) Kontrola usnesní z minulé schůze

                                   3) Projednání přezkumu hospodaření

                                   4) Projednání připomínek z minulého zasedání

                                   5) Lesní cesty                                

                                   6) Vítání občánků

                                   7) Vánoce

                                   8) Návrh na vyhlášku na  poplatek za pobyt

                                    9) Napadené stromy kůrovcem

                                   10) Různé                                                                                                             

 Návrh na doplnění programu: Rozpočtová opatření

 

1) Zahájení + schválení programu jednání + určen  í ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Zahájení  provedla  starostka  obce  paní  Marie  Součková.  Starostka  přivítala  všechny  členy
zastupitelstva a hosty. Dále seznámila přítomné s programem jednání. Jako ověřovatelé zápisu byli
 určeni: MgA. Petra Vodáčková,  Ing. Miroslav Kašparů

Zapisovatelkou byla určena Mgr. Pavla Daumann. 

Starostka  nechala  hlasovat  o  tom,  zda  všichni  přítomni  souhlasí  s  navrženými body jednání,  s
ověřovateli zápisu a zapisovatelkou.

 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání     pro – 4  proti – 0  zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu  pro – 4  proti – 0  zdržel se - 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku                         pro – 4 proti – 0  zdržel se – 0

 2)Kontrola usnesení z     minulé schůze

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje prodej pozemku části parcely č. 518/3 a parcely č.
497/6 (Usnesení č. 1/4/2020).  Zastupitelstvo Obce schválilo od 1.8.2020 cenu palivového dřeva
400,--Kč/m3 (Usnesení č. 2/4/2020). Zastupitelstvo Obce schválilo odměnu za stahování větví v



lese po těžbě dřeva na 100,-- Kč/hod (Usnesení 3 /4/2020).  Zastupitelstvo obce schválilo opravu
střechy (nové nalaťování a nová plechová střecha) spodní čekárny v celkové výši 17.000,-- Kč,
zhotovitel pan R. Houška (4/4/2020). 

3) Projednání přezkumu hospodaření

Při přezkumu hospodaření Obce Kamenný Malíkov nebyly zjištěny žádné chyby. 

4) Projednání připomínek z minulého zasedání

Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov projednalo všechny připomínky z minulého zasedání. 

5) Lesní cesty

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov bude žádat o dotaci ve výši 90% na opravu lesní cesty. Nyní 
se připravují potřebné doklady. Realizace při uznání dotace se plánuje v roce 2021. 

6) Vítání občánků

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu České republiky a omezením se Vítání občánků přesouvá 
cca na jaro 2021.

7) Vánoce

Byly navrženy vánoční dárky pro obyvatele obce.

Tradiční setkání u kapličky v roce 2020 s doprovodem hudby a svařeného vína či teplého čaje,
nebude moci být uskutečněno vzhledem k nejasné covidové situaci a rozvolňovacích opatřeních. 

8) Návrh na vyhlášku na poplatek za pobyt

Zastupitelstvo projednalo návrh poplatku za ubytovací pobyty. Navrhuje poplatek  za každou osobu
od 18 do 70 let ve výši 10,-- Kč/os/den. Platnost vyhlášky od 1.1.2021.

Návrh  na usnesení č. 1/5/2020

Zastupitelstvo obce hlasuje o návrhu ubytovacího poplatku za každou osobu od 18 do 70 let ve výši 
10,-- Kč/os/den. Platnost vyhlášky od 1.1.2021.

Pro Proti Zdržel se

4 0 0

Usnesení č.1/5/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu za
každou osobu od 18 do 70 let ve výši 10,-- Kč/os/den. Platnost vyhlášky od 1.1.2021.

9) Napadené stromy kůrovcem 

Starostce paní Součkové bylo doporučen dopis od majitelky nemovitosti č.p. 49, ve kterém žádala o
neprodleném odstranění stromů napadené kůrovcem v blízkosti jejího obydlí.  Tyto stromy údajně
ohrožují její majetek  a tento dokument byl nazván předžalobou. Pokud by okamžitě nedošlo k
odstranění stromů, podala by žalobu u soudu. Celý dokument byl zastupitelstvu přečten.

Starostka stromy, které by  zřejmě mohly způsobit újmu na majetku nechala pokácet a odvést. Zbylé
dva  stromy  budou  poraženy.  Pokud  dojde  k  újmě  na  majetku  občanů,  bude  obec  jednat  s



pojišťovnou u které mají občané svůj majetek pojištěný. 

10) Různé

       Hrabání a odvoz listí -prosíme všechny o pomoc při shrabování a odvozu listí

11) Rozpočtová opatření

      Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 5, 6, 7, 8

       Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9 ve výši 488.079,-- Kč. Částka 442.893,--

       je za dětské hřiště  na které obec dostala dotaci ve výši 310.025,-- Kč. 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hod.

 

Kamenný Malíkov 16.11.2020

  

 

…………………………..                                                               …………………………..

MgA.  Petra Vodáčková                                                                     Ing. Miroslav Kašparů

   ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu

  

 

.....................................

Marie Součková

   starostka obce

 

 

 

…......................................                                                              ………………………..     

Mgr. Pavla Daumann                                                                  Marie Součková 

zapisovatel                                                                                 starosta                                                
 

 




